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روبي فاولر
العب تجاوز الخطوط البيضاء

محمود علي

في التاسع من إبريل/نيسان عام 
لــيــفــربــول  مــهــاجــم  احــتــفــل   ،2006
الــــســــابــــق، روبـــــــي فـــــاولـــــر، بــعــيــد 
ــل املــســتــطــيــل األخــضــر،  ـــ31 داخــ ــ مـــيـــاده الـ
ــــد بـــولـــتـــون  ــيـــزًا ضـ ــمـ ــا مـ ــدفــ بــتــســجــيــلــه هــ
ــيــــة مــلــعــب اآلنــفــيــلــد.  وانـــــــــدرز، عـــلـــى أرضــ
اليوم، بعد اعتزاله لعب كرة القدم، لم يكن 
الـــ46  مــيــاده  بعيد  يحتفل  أن  املمكن  مــن 
بــنــفــس الــطــريــقــة، لــكــن الــكــثــيــر مــن محّبي 
اإلنكليزية، وبخاّصة مشجعّي  القدم  كرة 
نــــادي لــيــفــربــول، يــســتــحــضــرون األهــــداف 
واللحظات املميزة في مسيرته، تكريما له.

إله اآلنفيلد
لـــم يــكــن تــغــيــيــر مــســمــى دوري كــــرة الــقــدم 
املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  اإلنكليزي 
)بريميرليغ( فأل خير على نادي ليفربول 
بعدما كان سيد الكرة في ثمانينيات القرن 
املــاضــي. عــاش الــنــادي ثــاثــة عــقــود كاملة 
عجز فيها عن الظفر ببطولة الدوري، قبل 
أن يفوز باللقب العام املاضي. كان املدرب 
األسكتلندي غرايم ساونيس، بحلول عام 
1993، يحاول إضفاء دماء جديدة للنادي 

)Getty( احتفل بهدف عن طريق محاكاة استنشاق مادة الكوكايين

الذهبي،  الجيل  رحــيــل  تعويض  أجــل  مــن 
العقد  الــذي حقق ست بطوالت دوري في 
املــــاضــــي. وفــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن ذاك 
ــام، راهــــن عــلــى شـــاب يــبــلــغ مـــن العمر  ــعـ الـ
ثمانية عشر عاما، في مباراة ذهاب كأس 
رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة، ليلعب 
بجوار األسطورة الويلزية أيان راش، الذي 
اآلنفيلد.  كان يعيش سنواته األخيرة في 
كــان الفتى على قــدر رهـــان مــدربــه؛ ساهم 
في هدفني ضد نادي فولهام املنتمي إلى 
الدرجة الثانية، قبل أن يسجل خماسية في 
مباراة اإليــاب في ملعب اآلنفيلد الخاص 
ــــذاك، اشــتــهــر اســـم روبــيــرت  بـــ لــيــفــربــول. آنـ
ــكـــروي، بــعــدمــا صــار  فــاولــر فــي الــوســط الـ
العبا أساسيا في مباريات الدوري أيضا. 
ولـــم تــؤثــر إقـــالـــة ســاونــيــس فـــي منتصف 
املوسم على مركزه في الفريق، واستمر في 
تسجيل ثمانية عشر هدفا لصالح فريقه، 
بفارق هدف واحد عن هداف الفريق راش. 
هاتريك  الثاني، سّجل  بــدايــة موسمه  فــي 
في شباك الغريم آرســنــال، في ظــرف أربع 
»إلــه  لقب  ليمنح  فــقــط،  ثانية  دقــائــق و33 
بعد  ليفربول  جماهير  قبل  من  األنفيلد« 
ــم قـــيـــاســـي صـــمـــد ألكــثــر  ــ تـــلـــك املـــــبـــــاراة. رقـ
مـــن عــشــريــن عــامــا قــبــل أن يــحــطــمــه العــب 

ليفربول اآلخر ساديو ماني في عام 2015. 
وعشرين  خمسة  بحصيلة  املــوســم  أنــهــى 
هـــدفـــا كــأفــضــل ثـــانـــي هـــــداف فـــي الـــــدوري 
اإلنــكــلــيــزي خــلــف األســـطـــورة آالن شــيــرار. 
وعلى مدار مسيرته الكروّية، سّجل فاولر 
163 هدفا في الدوري، ما يضعه في املركز 
السابع في قائمة هّدافي الدوري باملسمى 
 لألهداف من 

ً
الجديد، وأكثر العب تسجيا

دون تحقيق لقب البطولة.

جدل التسعينيات
لكن فاولر ليس مجرد »ماكينة تهديفية« 
ــرويـــة؛ فــبــعــد تــحــقــيــقــه جــائــزة  ومــوهــبــة كـ
أفــضــل العــــب شــــاب مــرتــني عــلــى الــتــوالــي 
ووصــــولــــه  و1996،   1995 عــــامــــّي  خـــــال 
كـــأصـــغـــر العــــــب يـــســـجـــل مـــئـــة هــــــدف فــي 
السياسي  الجانب  املمتاز، طغى  الـــدوري 
مسيرته  على  األخاقي  وغير  واألخاقي 
الــفــوز بثاثية نظيفة على  الــكــرويــة. بعد 
الصني في هونغ كونغ، في آخر املباريات 
ــلــــيــــزي  الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب اإلنــــكــ
ــيـــة  قــبــل اســتــضــافــة بــطــولــة األمــــم األوروبـ
ــدرب تـــيـــري فــيــنــابــلــز  ــ ــام 1996، مــنــح املــ عــ
لــتــنــاول بعض  الــضــوء األخــضــر لاعبيه 
املشروبات الكحولية وقضاء وقت ممتع. 

سرعان ما تحّول الوقت املمتع إلى حالة 
مــن الــجــنــون مــن قــبــل املــجــمــوعــة، بــمــا في 
ذلـــــك مـــســـاعـــد املــــــــدرب بــــرايــــن روبــــســــون، 
بالاعبني،  يعتني  أن  يفترض  كــان  الــذي 
وشـــربـــوا الــخــمــور بــشــراهــة عــلــى طــريــقــة 
»كـــــرســـــي طـــبـــيـــب األســــــنــــــان« )حـــظـــرتـــهـــا 
فـــي عــــام 2010(،  الــبــريــطــانــيــة  الــحــكــومــة 
البريطانية وصفتهم  أن الصحف  لدرجة 
»املـــشـــاغـــبـــني الــــســــكــــارى«، وشــكــكــت في  بــــ
املــجــمــوعــة الــتــي »مـــن املــفــتــرض أن تلعب 

بطولة األمم األوروبية األسبوع املقبل«.
ــه فـــي لــيــفــربــول  بــالــنــســبــة لــفــاولــر وزمـــائـ
)جيمي ريدناب وستيف ماكمانامان( كان 
الــضــغــط اإلعــامــي مــضــاعــفــا، فباإلضافة 
ــــى اســـتـــهـــجـــان حــــادثــــة »كــــرســــي طــبــيــب  إلـ
الصحافة  كانوا يوصفون في  األســنــان«، 
من مستواهم  للتقليل   »Spice Boys« بالـ 

واعتبارهم مجرد أدوات ترويجية.
ه الــعــمــالــي  ــاء ــمـ ــتـ مـــع هـــــذا، عـــكـــَس فـــاولـــر انـ
ونشأته في أحياء ليفربول الفقيرة، من خال 
أثناء  دعمه إضــراب عمال رصيف ميرسي، 
احتفاله بتسجيل هدف في إحدى مباريات 
كــأس الــكــؤوس األوروبــيــة فــي مــارس 1997، 
وعـــوقـــب مـــن قــبــل االتـــحـــاد األوروبـــــــي لــكــرة 
رم بمبلغ 900 جنية إسترليني. في 

ُ
القدم وغ

فــاولــر رســالــة تهنئة  نفس األســبــوع، تلقى 
من األمني العام لاتحاد الدولي لكرة القدم، 
سيب باتر، بعدما بّرأ حارس مرمى آرسنال 
من عرقلته داخل منطقة الجزاء وجادل بأن 
ركلة الجزاء غير صحيحة. كانت تلك واحدة 
من أروع اللحظات في تاريخ كرة القدم بما 
حملته من روح رياضية ومصداقية عالية. 
ونــــال بــفــضــلــهــا جـــائـــزة االتـــحـــاد األوروبـــــي 

للعب النظيف.

سّجل هاتريك 
في شباك الغريم 

آرسنال، في ظرف 
أربع دقائق و33 ثانية 
فقط، ليمنح لقب »إله 

األنفيلد« من قبل 
جماهير ليفربول

■ ■ ■
عكَس انتماءه العمالي 

ونشأته في أحياء 
ليفربول الفقيرة، من 
خالل دعمه إلضراب 

عمال رصيف 
ميرسي

■ ■ ■
تلقى رسالة تهنئة 

من األمني العام 
لالتحاد الدولي لكرة 

القدم، بعدما بّرأ 
حارس مرمى آرسنال 

من عرقلته داخل 
منطقة الجزاء

باختصار

قبل أيام، احتفل الالعب اإلنكليزي السابق، روبي فاولر، بميالده السادس واألربعين، في ظل احتفاء به في األوساط الكروية. سيرة 
تخّطت حدود المستطيل األخضر. هنا نقف عند هذه السيرة الجدلية

هوامش

نجوى بركات

)لقمان سليم(
يوم،  كل  رؤيتها  نأمل  الغائب.  مكان   

ّ
تحل الصورة 

لنتأكد أن الغائب لم ُينس بعد، وأن دماءه لن تذهب 
هــــدرا. الـــصـــورة، وجـــودهـــا املــســتــديــم، عـــدم أفــولــهــا، 
تعني أن ساكنها ما زال حــاضــرا، ولــم يتحّول إلى 
النسيان، وَمــن غابوا، كما  الذكرى هي  ذكــرى بعد. 
ــنــســوا. كـــل حـــني وحـــني،  غـــاب لــقــمــان، يــجــب أن ال ُي
كبريات  فــي  أجنبية  عناوين  تعلوها  نــرى صــورتــه 
ما  الصعداء.  س 

ّ
فنتنف العاملية،  واملــجــالت  الصحف 

يسافر  ــف، 
ّ
يــتــوق وال  يسير  إذن،  حــّيــا  الــقــتــيــل  زال 

ويسائل ويحاكي الضمائر ويرفع رمحه ويحارب. 
صفر خوف، أجل يا لقمان، واآلن صفر موت. نحن 
استنفدنا ما في حيلتنا، بكينا وكتبنا واستنكرنا، 
مدركني في أعماقنا أنك، ومهما تشّبثنا بك، لن تلبث 
الــذكــرى، كما غــادَرنــا كثٌر  أن تــغــادرنــا إلــى غياهب 
ك أمامنا، يفاجئنا 

ُ
من قبلك. ثم فجأة، تظهر صورت

ــك، فنشهق فــرحــا.. نعم فرحا، ألنــك ما 
ُ
وجــُهــك، قــول

طَو 
ُ
ت لم  زلت بيننا تحكي وتعترض، وألن حقيقتك 

بــاألســود واألبــيــض، نحّب  أو  نــراك ملّونا،  بعد. وإذ 

ر أن مــوتــك لــن يــذهــب هــبــاء وأنـــه سيوصلك 
ّ
أن نفك

إلى حيث ترجو، وأنك، كما في حياتك، ستكون في 
 ما في وسعك.

ّ
مماتك مقداما، متقّدما، مقّدما كل

يكتبون في صحفهم عنك، ألنك ولبنان املغلوب على 
أمره، املنتَهك القتيل، صرتما واحدا. ألنك األخير في 
البالَد من نبضها، وألنك  اغتياالت حرمت  سلسلة 
األّول الذي سقط في الجنازة الطويلة التي بدأت بعد 
لقمان،  يا  تعلم  بــيــروت.  قلب  وتدمير  آب   4 انفجار 
ملٌح  الطويل  ليلنا  وأن  األخير،  تكون  لن  أنك  ونعلم، 
ــك الــوقــَت 

ُ
 ودمـــاء، لــذا نــرجــو أن تــقــاوم صــورت

ٌ
وعـــرق

 فال تتقادم وال تغيب.
َ

القاتل

)مرفأ بيروت(
املــكــان بـــات لــحــظــة. الــســاعــة 6.08 مــســاء فــي 4 آب/

ألتفت  أال  أتقّصد  ومجيئي،  رواحـــي  فــي  أغسطس. 
ى إلى 

ً
بقي يدّي ثابتتني على املقود، ونظري ملق

ُ
إليه، أ

األمام. أرفع صوت املوسيقى، كي يطغى على جلبة 
العمالق ملقاة على الشاطئ. ثّمة من   

ُ
ة
ّ
أفكاري. جث

فون اللتقاط صور. إنها سياحة املوت. تعليب 
ّ
يتوق

حة ال 
ّ
ذكرى الكارثة وحفظها في بطن كاميرا مسط

نَه ما تلتقطه. املرفأ 
ُ
قيم اعتبارا للتفاصيل أو تفقه ك

ُ
ت

 تفيض عن اإلطار كما 
ً
القتيل بات هو أيضا صورة

يفيض الزبد. أذهب إلى موعدي وأعود. الطريق هو 
النافذة. أسود  ت إرادتــي. أفتح 

ّ
نفسه. االزدحــام يفت

األبكم،  الــركــام  املــبــقــورة،  املحطمة  الهياكل  الــحــريــق، 
 انكسارنا فتهاوينا. بقايا لحظة أبوكاليبتية 

ُ
ولحظة

ها اللذين سنبقى نتناقلهما من 
َّ
أودعتنا رعَبها وذل

واللحظة  لحظة،  صر في 
ُ
اخت املكان  إلى جيل.  جيل 

امــتــدت لــدهــور. هـــذه لحظة الــتــدمــيــر والــتــأســيــس ملا 
سيأتي، لكن ما سيأتي ليس آتيا وقد فرغ املستقبل 

مــن كــل معناه. الــصــورة تــقــول هــذي املـــّرة االنــتــهــاَء، 
النفاد، الخالء. صورة املرفأ املمتلئة كسورا وشظايا 
ياته، خواء 

ّ
وركاما، هي صورة الخواء في أبهى تجل

حتمل.
ُ
ته التي ال ت

ّ
لبنان وخف

)صورتي(
ر في الصورة التي سيختارونها لي بعد موتي. 

ّ
أفك

والــحــزن.  للتعاطف   
ً
مــدعــاة أكــثــر  الجميلة  الــصــورة 

ســيــبــكــون إن بــكــوا، صـــورتـــي، ولــيــس أنـــا كــمــا مــّت. 
الصور  أنــا مطلقا.  لــم تكن  التي  الــصــورة  سيبكون 
ا ألنها خياناتنا ذواتنا. أنا لسُت 

ّ
ال تعادلنا مهما كن

ــقــون عليها أو تــضــعــون لها 
ّ
فــي الــصــورة الــتــي تــعــل

الــاليــكــات. أنــا فــي الــنــّص الـــذي أقـــرأ وأصــــوغ، فلم ال 
هملون املنَت لصالح الهامش. 

ُ
تجدون فيه صورتي وت

ــا،  ــيــســت أنــ ــتـــحـــزنـــون عـــلـــى صــــــورة ل ــأمــــوت وسـ ســ
إحساٌس  فيغمرني  خارجها،  وسأكون  سترثونها 
الصور وإن  الكلمات أصــدق من  بالخسارة والفقد. 
َمــدانــا  ِمـــداُدنـــا،  امــتــداُدنــا،  الكلمات  ألن  العكس،  قيل 
الــذي ال يحّده حــّد. ال تبحثوا عن كاتب في صورة 
له، وإن أحببتموه، فال تبيحوا الفرجة، وإنما القراءة 

واإلصغاء.

صور الغياب

وأخيرًا

أفّكر في الصورة التي 
سيختارونها لي بعد موتي. 

الصورة الجميلة أكثر مدعاًة 
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